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Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL – 1.º Bimestre 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II 

Paranaguá, 22 de Dezembro de 2016 

Gil Eduardo de Andrade  Avaliação Prática   Tempo Total: 150 minutos 

 

INSTRUÇÕES DA RESOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

1. A avaliação é individual e com consulta a livros, materiais didáticos e códigos-fonte. Não é 

permitido o uso de variáveis globais para resolução das questões. 

2. Não existem questões parcialmente corretas, ou seja, como cada questão equivale a 25% do 

conceito final, ou o aluno atinge os 25% na questão ou ela é desconsiderada. 

3. O professor não tirará dúvidas com relação a possíveis erros de compilação ou sintaxe, por 

isso todas as questões possuem exemplos de entrada com sua correspondente saída. 

4. Ao término do tempo de prova o professor recolherá, via pen drive, os códigos-fonte em C de 

resolução das questões, estes devem estar nomeados de acordo com o exercício que 

resolvem, ou seja, ex01.c, ex02.c, ex03.c e ex04.c. 

 

 

PONTEIROS / FUNÇÕES / PASSAGEM DE PARÂMETRO 

1) (Médio) Faça uma função em C que receba dois valores inteiros (int) e retorne um 

vetor contendo todos os números primos existentes entre os dois números passados 

como parâmetro. A posição zero do vetor retornado deve conter o total de números 

primos encontrados. Dentro da função main exiba os primos contidos nesse vetor. 

Vejo o exemplo: 
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2) (Fácil) Faça uma função em C que receba um vetor inteiro aleatório (gerado e 

apresentado na função main) com valores entre 10 e 99 e um inteiro contendo o seu 

tamanho total. O tamanho do vetor deve ser definido pelo usuário entre 10 e 20 

elementos. A função deve encontrar todos os números múltiplos de 2 e 3 e retornar a 

soma desses valores. Veja o exemplo: 

 

 

 

3) (Fácil) Faça uma função em C, sem retorno, que receba um vetor (20 elementos) de 

caracteres aleatório, que não se repetem, contendo apenas letras maiúsculas de A-Z. 

Essa função deve contabilizar o número total de vogais e substituir todas as 

consoantes pelo caractere hashtag. O valor referente ao total de vogais encontradas 

deve ser enviado para função main via passagem de parâmetro por referência, ou 

seja, além do vetor aleatório a função deve receber também um segundo parâmetro. 

A função main deve exibir o vetor atualizado (com as hashtags) e o valor total de 

vogais que foi armazenado na variável passada por referência. Vejo o exemplo: 
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4) (Difícil) Utilizando as bibliotecas “pilha.h” e “fila.h” (implementadas na atividade da 

aula do dia 22/setembro) codifique uma função que receba um ponteiro char com 

tamanho definido pelo usuário (entre 5 e 10 caracteres). Esse ponteiro deve ser 

preenchido com caracteres aleatórios minúsculos e maiúsculos entre A-Z e a-z e 

apresentado pela função main. Ao receber o vetor e o seu tamanho a função deve 

empilhar as consoantes minúsculas e vogais maiúsculas (na pilha) e enfileirar as 

consoantes maiúsculas e as vogais minúsculas (na fila). Após isso, a função deve 

desempilhar um caractere da pilha e desenfileirar um caractere da fila repetidamente, 

até que a pilha e a fila fiquem vazias. Todos os caracteres removidos dessas 

estruturas devem ser armazenados num vetor (dentro da função) na ordem em que 

foram retirados. Por fim, o vetor em questão deve ser retornado para função main e 

apresentado. Veja o exemplo: 
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TABELA DE CÓDIGOS ASCII – MATERIAL DE APOIO 

 

 

 


